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Resumo 

 

O artigo contextualiza o protagonismo midiático e mostra como as Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação possibilitaram ao usuário, entendido como audiência, 

romper a passividade para produzir, compartilhar e distribuir conteúdos. O objetivo da 

pesquisa foi desenvolver metodologia ativa junto a participantes de um curso de 

produção audiovisual, cujo foco foi a aprendizagem por meio da resolução de 

problemas de forma colaborativa e participava entre todos os aprendizes que 

desenvolveram o curta metragem “Um dia na vida de Conceição: uma doméstica 

fofoqueira”. Foi utilizado o método de pesquisa-ação integral e sistêmica. A 

metodologia detalha todas as etapas da produção audiovisual e apresenta uma síntese 

dos passos sugeridos para sua implantação. 

 

Palavras-chave: TDIC; Protagonismo Midiático; Espiral da Aprendizagem; Produção 

Audiovisual. 

 

 

 

Digitalização e fluxos informacionais 

A digitalização, o processo de transformar qualquer imagem, som, dado, nos 

códigos binários, a linguagem dos computadores, possibilitou a quebra de paradigmas 

do fluxo informacional entre emissores e receptores. Fenômeno comunicacional que 

propiciou o protagonismo midiático, quando o usuário, entendido também como a 

audiência rompe a passividade e passa, não só a gerar conteúdo, mas também a 

compartilhar e distribuir sua produção em múltiplos meios com impactos sociais, 
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econômicos, culturais em dimensões diversas: pessoais, familiares, trabalho, 

comunidades locais, regionais, nacionais e internacionais.  

Contexto que envolve a apropriação das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC), a convergência das mídias (informática, comunicação, 

telecomunicação) e o acesso a produtos e serviços advindos das tecnologias digitais. 

Novos equipamentos de fácil manuseio e custos reduzidos, incluindo câmeras de 

boa qualidade nos celulares, programas de edição gratuitos na internet, além de sistemas 

e outras inovações permanentes, como a redução dos “tamanhos” dos arquivos e 

aumento contínuo das capacidades de transmissão, proporcionaram um enorme estímulo 

para a produção audiovisual individual e coletiva. 

Tão crescente quanto a produção, a demanda dos consumidores e o 

compartilhamento de todo tipo de conteúdo se reflete nas redes sociais, como facebook, 

WhatsApp, websites, weblogs, videoblogs, youTube, MSN, twiter, Instagran, outros 

portais específicos de relacionamento, torpedos e SMS, web TV, que fazem parte da 

cultura virtual e dependem de produtos audiovisuais.  

Por outro lado, espaços tradicionais de audiência massiva, como as grandes 

redes de televisão comercial e educativa em sinal aberto, TV por assinatura e até 

empresas de telefonia, exibem vídeos de produtoras independentes, de todos os portes, 

quando não de usuários individualmente ou por meio de um coletivo. 

Quase que numa síntese histórica, ao estudar os níveis de interatividade na 

televisão Montez e Becker (2005), categorizaram desde o nível zero, a televisão que 

dispõe de poucos canais e onde a ação do espectador resume-se a ligar e desligar o 

aparelho, regular volume, brilho e contraste, além de trocar os canais sem controle 

remoto, sendo preciso levantar-se do sofá ou poltrona para realizar qualquer uma destas 

tarefas, até o nível 7, a interatividade plena, quando o telespectador passa a se confundir 

com o transmissor, tanto na geração como na produção do conteúdo. “O telespectador 

pode fazer programas e enviá-los à emissora, rompendo o monopólio de produção e 

veiculação das tradicionais redes de televisão como conhecemos hoje”. (MONTEZ; 

BECKER, 2005, p.54). 

 No Brasil, a digitalização na TV aberta começa em 2007, com a transmissão do 

sinal digital dos canais, em São Paulo.  Em 2016, foi iniciado o processo de 

desligamento do sinal analógico que está previsto para terminar em 2018, quando ficará 
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apenas o sinal digital. A digitalização da TV terrestre aberta brasileira pouco 

acrescentou em termos de multiprogramação e, em especial, de interatividade, um de 

seus mais importantes recursos. Quando acontece, esta interatividade usa os celulares e 

a internet para possibilitar a participação da audiência. 

Das primeiras “aberturas” de participação da audiência, quando o Programa 

Fantástico da Rede Globo, no início da década de 90, convidava, selecionava e exibia 

vídeos amadores mostrando cenas caracterizadas como “bola cheia” e “bola murcha” 

das “peladas” de final de semana, até as novas versões atualizadas, houve uma evolução 

acentuada nas tecnologias que permitiram a produção, envio e recepção dos vídeos, ao 

mesmo tempo, em que as emissoras de televisão estimularam esta participação. 

Exemplo emblemático desta situação foi o lançamento pelo canal a cabo, Globo 

News, em junho de 2016, do aplicativo para celulares disponível para IOs e Android, 

“Na Rua GloboNews” A divulgação do aplicativo é um convite à participação da 

audiência “Agora você também pode contribuir com as notícias do canal que nunca 

desliga. Viu algo interessante e quer divulgar? É só mandar pelo app” (GLOBONEWS, 

2016)  

Nos textos e vídeo que explicam o funcionamento do aplicativo e como o 

usuário deve proceder para produzir o conteúdo e enviá-lo, a emissora reforça a 

importância do registro dos fatos para ser notícia e a questão do “olhar”.  

 A digitalização como novo paradigma tecnológico impactou diretamente na 

quebra de outros paradigmas ligados ao fluxo da informação. Capurro (2003) fala de 

três destes novos conceitos: o físico, o cognitivo e o social (Quadro 1).  

 

        Quadro 1. Novos paradigmas da informação segundo Capurro. 

PARADIGMAS ABORDAGEM PROCESSOS O OLHAR 

FÍSICO Sistema / Base de 

Dados 

Tecnológicos Organização e Tratamento 

da Informação 

COGNITIVO Indivíduo / 

Usuário 

Psicológicos Organização e Tratamento 

da Informação 

SOCIAL Domínio / 

Comunidade 

Sociais e 

Culturais 

Informação Construída 

        Fonte: Adaptado de (CAPURRO, 2003) 
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 Ao afirmar que a comunicação é um processo intermediário que permite a troca 

de informações entre pessoas, Le Coadic (1996) propõe o modelo social do Ciclo da 

Informação (Figura 1), onde o termo construção dos conhecimentos a partir da 

informação como matéria-prima é empregado no lugar de produção e a palavra 

comunicação substitui distribuição e uso em vez de consumo. “Os três processos – 

construção, comunicação e uso – se sucedem e se alimentam reciprocamente”. 

 
                               Figura 1. Ciclo social da informação. 

                               Fonte: (LE COADIC, 1996, p.2) 

 

  Para Paschoal Neto (2008) e Adoryan et al (2013) na perspectiva/possibilidade 

do usuário interagir com a informação chegando mesmo a produzir o conteúdo 

audiovisual, o Ciclo Social da Informação proposto por Le Coadic (1996) deve ser 

entendido como o modelo que se aplica aos novos paradigmas na construção de 

conteúdos para mídias digitais. Assim, segundo Paschoal Neto (2009), o Ciclo Social da 

Informação ao inserir o conceito do usuário gerador de sua própria informação, reflete a 

interatividade.  

Este fenômeno comunicacional, em essência, é o que embasa o que defino neste 

artigo como protagonismo midiático. A possibilidade/capacidade do usuário de se 

apropriar do processo de produção de um conteúdo, seja ele de qualquer natureza (foto, 

vídeo, texto, dado, arte, outros) e compartilhar, distribuir, exibir em múltiplas 

plataformas e meios por meio das tecnologias digitais. 

O protagonismo midiático, enquanto discurso, expressa o conceito de Media 

Civic, a “mídia cidadã”, aqui entendida com um processo de apropriação social das 

novas tecnologias digitais com profundas consequências para o individuo e a sociedade.  
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Valente afirma que, o usuário, ao adquirir um nível de apropriação crítica dos 

recursos audiovisuais, das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, as TDIC 

e do entendimento da mídia televisiva, pode então transformar-se num gerador de 

conteúdo e, ao mesmo tempo, aprender em conjunto, colaborativamente, refletindo 

sobre a própria experiência e ampliando-a com novas informações (VALENTE, 2004).  

Borges (2009) desmembra a palavra apropriação no verbo apropriar, “de tomar 

para si; apoderar” e no substantivo feminino ação, “capacidade, possibilidade de agir” 

para fundamentar o significado de o ato de apossar para realizar, executar, “num 

movimento contínuo de o próprio sujeito ser capaz de se apoderar das coisas, tornar sua 

a própria ação que antes era do outro, do grupo social com o qual se relaciona e ser 

capaz de transformá-la” 

 O termo apropriação, quando analisado etimologicamente, significa apropriar + 

ação = se tornar próprio (HOUAISS, 2003).  

Para Borges (2009) e Valente (2005) a Apropriação tem um significado muito 

mais amplo quando vista por outros olhares, em vários campos de conhecimento e ela se 

dá, quando o aprendiz reflete ou depura as ideias a medida que o resultado, oriundo das 

ações que permeiam o processo de conhecimento, vai sendo construído.  

Para tanto, melhor entendimento devemos nos remeter a um “pacote” teórico 

denominado construcionismo contextualizado no qual Valente (2005, p.55) informa que 

pode ser compreendida por meio da seguinte definição:  

 construcionismo – o aprendiz engajado na construção de um produto 

significativo; 

 

 contextualizado – o produto construído relacionado com a realidade do 

aprendiz.   

 

Para Valente (2007) as tecnologias digitais já fazem parte de nossa cultura e é 

preciso saber usá-las para a criação de novas formas de expressão e comunicação, que 

vão possibilitar outras habilidades e diferentes tipos de letramentos como o digital (uso 

das tecnologias digitais), visual (uso das imagens), sonoro (uso dos sons) e 

informacional (busca crítica da informação). 

 
[...] o processo ensino-aprendizagem deve incorporar cada vez mais o 

uso das tecnologias digitais para que os alunos e educadores possam 
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manipular e aprender a ler, escrever e expressar-se usando essas novas 

modalidades e meios de comunicação, procurando atingir o nível de 

letramento. (VALENTE, 2007, p.38) 

 

Metodologias ativas 

 

A pesquisa, que deu base a este artigo, tinha como objetivo desenvolver 

metodologia ativa para que atores sociais se apropriassem dos conceitos e tecnologias 

de produção audiovisual e desenvolvessem conteúdos audiovisuais digitais de forma 

participativa e colaborativa. Os sujeitos da pesquisa foram integrantes de um curso de 

produção audiovisual realizado no Ponto de Cultura Maluco Beleza, localizado nas 

dependências do Hospital Psiquiátrico Cândido Ferreira, em Campinas (SP). 

Participaram do curso, ex-usuários do hospital que participaram de processos de 

inclusão por meio de atividades de comunicação, como a montagem de um programa de 

rádio; senhoras de um grupo de Terceira Idade que participaram do programa 

“Vivaidade” exibido pela TV Universitária PUC Campinas, profissionais de diversas 

áreas e estudantes.  

Durante quatro meses, de março a junho de 2011, com um encontro semanal de 

três horas, os conceitos teóricos, reflexões sobre conteúdo eram apresentados sempre 

estimulando e promovendo a participação dos aprendizes na elaboração de cada etapa 

do projeto. Por exemplo, a construção do roteiro partiu da ideia original de Dona 

Augusta, que queria fazer o papel de uma doméstica fofoqueira, num “filme”. O curta 

metragem “Um dia na vida de Dona Conceição, uma doméstica fofoqueira”, foi 

resultado deste trabalho colaborativo e participativo características das metodologias 

ativas 

As TDIC criaram novas oportunidades de abordagens pedagógicas. Neste 

contexto, as metodologias ativas são apresentadas na literatura, que por sinal ainda é 

pouca, como estratégias pedagógicas que procuram romper o modelo de educação 

bancária apontado por Freire (1978) e com as quais o aluno seria estimulado a ter uma 

participação mais ativa na construção do conhecimento, rompendo a passividade do 

processo de aprendizagem que caracteriza a atual sala de aula.  

Participação esta realizada por meio de práticas de soluções de problemas e 

outras técnicas que promovam desafios para o novo saber, por que, como afirma Freire 

(1970), a superação dos desafios e a resolução de problemas são o que impulsionam a 
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vontade de aprender. O aprender fazendo, learning by doing, “hands-on”, (DEWEY, 

1944), expressa o conceito de que a educação deveria formar cidadãos competentes e 

ativos e isto aconteceria com estímulos à autonomia e liberdade para uma ação efetiva 

do aluno em “colocar a mão na massa” para aprender. 

 As metodologias ativas pressupõem ainda criar ambientes e situações de 

aprendizagem, que promovam o pensar, fazer, refletir sobre as práticas realizadas, 

aprender a interagir com colegas e professores e receber feedack. Processo que explora 

atitudes e valores pessoais e promove o coletivo.  

Os conceitos apresentados sobre os processos de construção do conhecimento 

pelo Ciclo de Ações e da Espiral de Aprendizagem (VALENTE, 2002, 2004, 2005), a 

Teoria Sócio Histórica de Lev Vygotsky (1998; 1995), que aponta a interação mediada 

pelos relacionamentos sociais como a base sobre a qual se faz a construção do 

conhecimento e Piaget, formam as principais referências teóricas do estudo com bases 

metodológicas no método bibliográfico (GIL, 1999), na pesquisa-ação integral e 

sistêmica (MORIN, 2004) e especialmente na pesquisa-ação (THIOLLENT, 1996; 

1997). 

 A prática de montagem do roteiro segue o Ciclo de Ações: descrição-execução-

reflexão-depuração (VALENTE, 2002). As sugestões apresentadas (descrição) eram 

colocadas em prática (execução), entendendo a execução como o aceite da proposta e 

sua incorporação ao texto para posterior realização das gravações. 

O “problema” apresentado aos aprendizes do curso de produção audiovisual era 

elaborar um argumento e construir um roteiro para transformar em realidade o sonho de 

Dona Augusta, que queria fazer o papel de uma “Doméstica Fofoqueira” num filme. A 

fase “execução” foi realizada individualmente por cada participante que elaborou sua 

proposta de argumento para contar a história. As sugestões foram então apresentadas ao 

grupo, no encontro seguinte. A leitura de cada uma das ideias de argumento, 

personagens foi feita coletivamente provocando a “reflexão” de cada integrante sobre as 

informações apresentadas. 

O resultado, roteiro modificado, era usado como objeto de discussão (reflexão) 

do grupo. A nova proposta era a depuração da anterior. Ou seja, o roteiro avançava ao 

mesmo tempo em que possibilitava novas apropriações aos usuários, naquilo que já foi 

citado neste trabalho, como a “equilibração majorante do conhecimento”, descrito por 
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Piaget. Um patamar do saber acima do anterior, que é observado por Valente (2003), 

como a “Espiral de Aprendizagem”.   

Nesse momento acontecem as relações entre o aprendiz e o uso das TDIC nas 

quais, o aprendiz está sempre superando os novos desafios propostos, ou seja, o ciclo 

seria permeado por etapas sucessivas, mas não necessariamente independentes: 

descrição-execução-reflexão-depuração-nova descrição. Estas etapas permitem, ao 

aprendiz, ao fazer o uso e vivenciá-las, conseguir informações úteis e agregar novos 

conhecimentos, resultando em uma Espiral de Aprendizagem ascendente que permite 

ter seus elos potencializados se observados além dos conceitos, estratégias e 

informações que o aprendiz utiliza para resolver o problema, também os aspectos 

estéticos, ou seja, o lado emocional, o belo, o afetivo, que segundo o autor não pode ser 

isolado. “Representar e explicitar esse conhecimento estético constitui o primeiro passo 

para compreender o lado emocional, que na educação tem sido sobrepujado pelo 

aspecto cognitivo racional” (VALENTE, 2002, p.31) 

A partir da reflexão, que decorre da comparação entre o resultado obtido na 

execução (nova fase do roteiro) e a intenção original do aprendiz (sua ideias e 

sugestões), cada aluno se apropriou dos novos conhecimentos em diferentes níveis. 

A reflexão tem outras abordagens, como para Piaget (1977), para quem, o 

processo de reflexão pode produzir diversos níveis de abstração que provocará 

alterações na estrutura mental do aluno. Segundo o autor, a mais simples é a abstração 

empírica, em que o aluno extrai informações do objeto ou das ações sobre o objeto. E 

complementou: como os mais elementares, os reflexos ou projeções que dizem respeito 

à representação das ações sucessivas (no caso, o roteiro como objeto e a construção 

colaborativa dele como ações sucessivas). 

Além da construção do roteiro, o Ciclo de Ações fica evidenciado em todo os 

procedimentos seguintes, como a definição de quem representaria os papeis, a escolha 

dos cenários e a preparação dos “sets”, as produções para as cenas, maquiagem, os 

ensaios das falas, as gravações propriamente ditas das imagens e dos diálogos, até a 

edição e finalização e distribuição 

  O ser partícipe na cultura da convergência das mídias como enfatiza Jenkins 

(2006) pode resultar na tomada de consciência e determinar seu caráter protagonista. A 

contribuição das TDIC no processo de construção das novas competências e interações 
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sociais é destacada nos Ambientes Virtuais (MAIA, 2004) e Comunidades de Prática 

(WENGER, 1998, 2004).  

 A tomada de consciência é, para Vygotsky (1998), um processo de 

“internalização” estabelecido pelas relações internas do indivíduo com o social numa 

composição do “eu” e do “outro”. Entendida como uma relação profunda, de 

apropriação das experiências dos outros sujeitos que permite uma percepção própria (do 

eu, sujeito) diante do mundo. Para Freire (1980), os sujeitos são consciência de si e do 

mundo. Na subjetividade do autor, consciência e mundo estão interligados 

simultaneamente ao sujeito, não havendo prevalência de um em relação a outro. Ele 

destaca a importância do diálogo como elemento essencial da conscientização e da 

humanização. 

 Freire (1980) afirma que a tomada de consciência é metodologicamente divida 

em três etapas: 

 Codificação – uma situação-desafio vivida individualmente, mas que é 

significativa para o grupo. 

 Decodificação – descrição do desafio, partilha das experiências, coletivização 

das experiências individuais, análise das causas dentro do contexto social, trocas de 

informação, reflexão de como mudar a situação. 

 Ação transformadora – processo de tomada de consciência – a passagem da 

consciência ingênua, acrítica para a consciência ativa que gera mudanças de atitudes e 

reflexões. Nesta perspectiva, Piaget (1994, p.141) afirma que “a tomada de consciência 

é uma reconstrução e, portanto, uma construção original, sobrepondo-se às construções 

devidas à ação”. A tomada de consciência, nesse sentido, é muito mais ampla do que a 

incorporação de algo, porque implica na construção em diferentes níveis como sistemas 

mais ou menos integrados. Enquanto aspecto da dimensão cognitiva é favorecida pelo 

processo de desequilíbrio e reequilíbrio do sistema cognitivo. Em outras palavras, 

quando se questiona os conceitos e procedimento anteriormente conhecidos pelo sujeito 

há, em alguns casos, o desequilíbrio do sistema o qual leva colocar em dúvida e indagar 

a respeito dos seus saberes e fazeres. Assim, a reorganização do pensamento, 

compreendendo e explicando o porquê das coisas, implica na tomada de consciência das 

ações e das operações mentais. 

 O presente estudo usa um contexto de metodologia ativa em que a tomada de 

consciência é elemento fundamental. Neste sentido, o educador deve levar os alunos à 
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tomada de consciência de seus procedimentos e decisões e do ponto de vista do aluno, 

este processo pode ser favorecido por um conjunto de condutas provocadas pelo 

educador e para tanto, é necessário um processo de interação contínua entre o sujeito-

aluno e objeto-educador (mediador)  

Para Vygotsky, o mediador é efetivo quando ele age dentro da Zona Proximal de 

Desenvolvimento (ZPD), definida por Vygotsky como “a distância entre o nível de 

desenvolvimento atual, determinado pela resolução de problema independente e o nível 

de desenvolvimento potencial determinado através da resolução do problema ou em 

colaboração com colegas mais capazes”. (VYGOTSKY, 1978, p.86; 1998, p.202).  

Nesse sentido, pensar no papel do mediador/professor no contexto da educação e 

redimensionar seu papel neste mundo em que os cursos a distância ganha destaque. Esta 

é uma questão ainda provisória que deve ser pensada e analisada porque somos 

conscientes dos benefícios da tecnologia e também de que mediação pode ser realizada 

por meio dela. O que ainda não é possível é a percepção do momento para que possa 

justamente atuar na ZDP. 

  

Considerações Finais 

  Constatamos que a metodologia ativa é indicada para a construção e 

desenvolvimento de personalidades autônomas, porque conseguem trabalhar com outras 

personalidades de forma recíproca. Podemos verificar que esta metodologia auxiliou na 

transformação dos atores envolvidos pela tomada de consciência favorecida pelos 

desequilíbrios ocorridos durante todo o curso. Em salas de aulas desta natureza, os 

desequilíbrios tendem a ser maiores porque existem trocas de ponto de vista e atuações 

recíprocas. Verificamos também que a metodologia utilizada permite a libertação das 

consciências e do pensamento complexo tal como apresentado ao longo do trabalho. 

Podemos dizer que o digital, é uma possiblidade tecnológica que permite 

registrar/ documentar textos, fotos, vídeos e dados na linguagem universal dos 

computadores e compartilhar estas informações. É o que se assiste hoje com as mídias 

sociais e outras plataformas digitais interativas que permitem a proliferação de 

conteúdos produzidos e compartilhados por quem produz e ao mesmo tempo consome 

informação. Entretanto, para que esta potencialidade seja uma ferramenta de 

aprendizagem, é necessária uma metodologia baseada no protagonismo do usuário e não 

apenas acessibilidade à tecnologia.  Depende também da mediação, tão preconizada por 
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Vygotsky, que estimule a apropriação individual e o trabalho colaborativo. Assim, o 

digital enquanto ferramenta foi eficaz para as transformações ocorridas, mas estas 

devem ser relacionadas à postura do coordenador, professor ou mediador que 

compreende, sobretudo, o processo de construção do conhecimento. Outra certeza 

advinda desta pesquisa é que a tecnologia digital, como qualquer tecnologia existente ou 

a ser inventada, deveria ser por excelência, social. Capaz de transformar, para melhor, a 

vida dos indivíduos e da coletividade. Existem muitas ações e projetos neste sentido, 

mas o valor comercial do domínio da tecnologia segue a lógica do mercado, que faz da 

inovação e da tecnologia, elementos de ampliação do fosso social que separa mais do 

que classes sociais, distancia oportunidades para os mais pobres e subdesenvolvidos. 

A possiblidade do usuário gerador de conteúdo, que com acesso e usabilidade 

das tecnologias digitais de informação da comunicação, ganha seu espaço como 

protagonista midiático, deve se somar a outras tantas possibilidades que permitam a 

equilibração majorante de indivíduos e da sociedade. 

Concluo, a partir do meu repertório profissional, de anos de trabalho na grande 

mídia, seja impressa e, principalmente, televisiva; de minha vivência acadêmica como 

educador, pesquisador no entendimento dos fluxos de informação, digitalização, 

interatividade, TDIC, entre outros temas, que a “educação pelas mídias” e o “media 

civic” necessitam de Políticas Públicas comprometidas com o interesse público em 

todas as áreas. 

Focando na Educação, só por meio de Política de Estado e não de governos, que 

não promovem continuidade de princípios de interesse coletivo, mas partidários, será 

possível ter uma educação que possibilite mais do que acesso à escola, obrigação 

constitucional, mas a implantação de metodologias ativas em todos os níveis. Para isso, 

será necessário, também, valorizar e qualificar o papel do mediador, elemento 

fundamental para atingir os objetivos preconizados neste processo pedagógico inovador.  
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